
 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Teori Belajar 

Teori belajar merupakan suatu yang sangat penting dalam pembelajaran, 

yaitu sebagai dasar guna menindak lanjuti pembelajaran ke arah yang lebih baik. 

Berikut beberapa teori belajar yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. 

2.1.1.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Pembelajaran Fisika bukan hanya produk tetapi merupakan proses  

(Mandiri, Kurniawan, dan Ngazizah, 2013, h. 12), hal tersebut didukung oleh teori 

belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir untuk 

membangun pengetahuan manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas dan sesuai. Teori menekankan bahwa pengetahuan 

bukanlah untuk diambil dan diingat mengenai fakta, konsep, atau kaidah, 

melainkan manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Badar, 2014, h. 146). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

teori belajar konstuktivisme ialah belajar yang menginginkan adany a suatu 

kegiatan pembelajaran yang bermakna untuk membangun pengetahuan sendiri 

karena peserta didik secara aktif menemukan tentang sesuatu oleh diri mereka 

sendiri. Hal ini berhubungan dengan media video animasi yang dapat membantu 

peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. 
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2.1.1.2 Teori Belajar Gestalt 

Teori ini dikemukan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman. Menurut teori 

ini belajar yang penting ialah adanya penyesuaian pertama yaitu memperoleh 

response yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Yang menjadi 

penting dalam belajar, bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi 

mengerti atau memperoleh insight. Belajar dengan insight (pengertian) adalah 

sebagai berikut: 

1. Insight tergantung dari kemampuan dasar. 

2. Insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. 

3. Insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa, sehingga 

segala aspek yang perlu dapat diamati. 

4. Insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. 

5. Belajar dengan Insight dapat diulangi. 

6. Insight sekali dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru 

(Slameto, 2015, h. 9-11). 

2.1.1.3 Teori Belajar R. Gagne 

Dalam masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi, yaitu: 

1. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

2. Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. 

Gagne juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh 

manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori, yang disebut the domains of learning, 
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yaitu keterampilan motoris, informasi verbal, kemampuan intelektual, strategi 

kognitif, dan sikap (Slameto, 2015, h. 9-15). 

2.1.2 Hasil Belajar Fisika 

2.1.2.1 Pengertian Belajar 

 Morgan mendefinisikan tentang belajar seperti dikutip oleh Purwanto 

(2007) mengemukakan bahwa “belajar adalah setiap perubahan yang sifatnya 

relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 

atau pengalaman” (h. 84). Sedangkan Smaldino, Lowther dan Russell, (2014) 

dalam Mu‟min, Kamelia dan Halmuniati, (2017) menjelaskan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan perilaku akibat  interaksi dengan lingkungan 

belajar, dimana perubahan perilaku tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pada belajar kognitif prosesnya menjadikan perubahan dalam 

aspek kemampuan berpikir, pada belajar afektif menjadikan perubahan dalam 

aspek kemampuan merasakan, dan pada belajar psikomotorik memberikan hasil 

belajar berupa keterampilan (Purwanto, 2009). 

Dari pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

dengan belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai 

akibat dari interaksi dengan lingkungan serta latihan ataupun pengalaman. 

Perubahan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2.1.2.2 Hasil Belajar 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h. 850), hasil diartikan 

sebagai sesuatu yang dihasilkan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh suatu usaha. 

Sedangkan menurut Purwanto, (2009) bahwa hasil (product) menunjukkan pada 
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suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Sementara belajar seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 

belajar ialah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat 

dari interaksi dengan lingkungan serta latihan ataupun pengalaman. Dari 

beberapa pengertian tersebut tentang hasil dan belajar, dapat diketahui bahwa 

hasil belajar adalah suatu perubahan atau perolehan kemampuan akibat hasil dari 

interaksi dengan lingkungan serta latihan ataupun pengalaman, baik dalam ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2.1.2.3 Klasifikasi Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada 

taksonomi untuk tujuan pengajaran yang diklasifikasikan oleh Bloom, secara 

garis besar terbagi  dalam tiga  ranah yaitu: 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang meliputi kegiatan pikiran (otak). 

Segala   sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas otak adalah termasuk 

dalam ranah kognitif (Sudijono, 2011, h. 50). Menurut Gunawan dan Palupi 

(2012) ranah kognitif adalah keberhasilan belajar yang diukur oleh taraf 

penguasaan intelektualitas, keberhasilannya tersubut biasanya dilihat dengan 

bertambahnya tingkat kemampuan peserta didik, yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Indikator Level Kognitif Taksonomi Bloom Revisi 

No. Komponen Indikator 

1. Mengingat (C1) 
Mampu  menghafal  dari  pesan  yang sudah 

didapat sebelumnya 

2. Memahami (C2) 

Mampu   memahami   dan   mencerna 

makna  yang  terkandung  dari  pesan yang 

sudah dihafalkan sebelumnya 

3. Mengaplikasikan (C3) 

Mampu   menghafal   dan   memahami 

makna pesan yang diperoleh kemudian 

mengaplikasikan  pesan  yang  bersifat 

teoritis tersebut dalam aktifitas dan 

permasalahan yang baru dan lebih akurat. 

4. Menganalisis (C4) 

Mampu           memecahkan           atau 

menguraikan suatu materi atau informasi 

menjadi komponen- komponen yang lebih 

kecil sehingga mudah dipahami. 

5. Mengevaluasi (C5) 

Peserta       didik       telah       mampu 

memberikan penilaian, argument, atau 

tanggapan atau pesan yang telah dipahami. 

Sehingga peserta didik memiliki pandangan 

tersendiri dari pesan tersebut. 

6. Menciptakan (C6) 

Peserta       didik       telah       mampu 

menempatkan  elemen  bersama-sama 

untuk membentuk satu kesatuan yang utuh 

atau fungsional. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar yang 

menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik dalam ranah kognitif meliputi; 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6).  
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2. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti minat, sikap, emosi dan nilai 

nilai (Sudjana & Ibrahim, 2011, h. 267). Penilaian afektif adalah setiap metode 

yang digunakan untuk mengungkap bagaimana seorang peserta didik 

merasakan tentang dirinya, presepsi tentang cita-citanya, apa yang 

berpengaruh terhadap perilakunya di dalam masyarakat, kelas dan rumahnya 

(Basuki & Hariyanto, 2015, h. 184). 

Berdasarkan dari teori di atas bahwa ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap atau perilaku peserta didik baik dimasyarakat, kelas 

maupun dirumahnya. 

3. Tipe Hasil Belajar Psikomotorik 

Psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot sehingga 

menyebabkan  geraknya  tubuh  atau  bagian-bagiannya.  Secara mendasar 

perlu dibedakan antara dua hal, yaitu  keterampilan (skills) dan kemampuan 

(abilities) (Arikunto, 2013, h. 134). 

2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Menurut Basuki dan Hariyanto (2015) faktor- faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri peserta didik yaitu 

kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi perhatian, kelemahan, kesehatan dan  

kebiasaan peserta didik. 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yaitu faktor dari luar diri peserta didik diantaranya  

yaitu  lingkungan  fisik  dan  non  fisik  belajar (termasuk Suasana kelas dalam 

belajar, seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekolah, guru, pelaksanaan pembelajaran dan 

teman sekolah. 

Berdasarkan teori di atas, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik yaitu faktor dari dalam diri (internal) dan faktor dari 

luar diri (eksternal). 

2.1.3 Konsep Pembelajaran Fisika 

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran merupakan proses belajar secara keseluruhan yang 

dirancang oleh guru kepada peserta didik. Sementara fisika merupakan salah satu 

cabang ilmu sains yang mempelajari tentang alam semesta, yaitu benda-benda 

yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang 

dapat diamati dengan indra maupun yang tidak dapat diamati dengan indra 

(Trianto, 2011, h.136). Fisika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang fenomena alam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil materi tentang :”Gelombang Mekanik”. 

2.1.3.2 Pengertian Gelombang Mekanik 

Kata “Gelombang” dalam fisika memiliki arti khusus jika dibandingkan 

dengan kata gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika gelombang 

diartikan sebagai getaran yang merambat dengan membawa energi, baik melalui 
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suatu medium maupun tanpa medium. Gelombang yang merambat melalui 

medium disebut gelombang mekanik. Contoh  dari  gelombang mekanik seperti 

gelombang pada tali, gelombang pada air dan gelombang bunyi. Pada gelombang 

bunyi, bunyi dapat terdengar karena merambat melalui udara. .Gelombang 

merambat dengan memindahkan energi namun tidak membuat mediumnya 

berpindah (Cunayah & Irawan, 2018, h. 285). 

2.1.4 Media Pembelajaran Video Animasi 

2.1.4.1 Pengertian  Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

„medium‟, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Djamarah & Zain, 

2010, h. 120). National Education Association (NEA) mengartikan media adalah 

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi 

dan perangkat kerasnya (Susilana & Riyana, 2007, h. 6). Dalam  (Tim penyusun 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, h.1180) media dapat diartikan sebagai alat 

(sarana) untuk menyebarluaskan informasi. 

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah alat 

bantu atau perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi oleh pendidik 

kepada peserta didik. Hamalik (2012, h. 9) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

peserta didik. 
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2.1.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam kerangka proses belajar mengajar yang dilakukan guru, 

penggunaan media dimaksudkan agar peserta didik yang terlibat dalam kegiatan 

belajar itu dapat memahami arti atau makna yang dipelajari. Menurut (Rusman, 

2013, h. 162-163) secara umum media pembelajaran mempunyai fungsi: 

(1) Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran; (2) Sebagai komponen dari sub 

sistem pembelajaran; (3) Sebagai pengarah dalam pembelajaran; (4) Sebagai 

permainan atau pembangkit perhatian dan motivasi siswa; (5) Meningkatkan 

proses dan hasil pembelajaran; (6) Mengurangi terjadinya verbalisme; 

(7) Mengatasi ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 

Sementara (Karsidi, 2018, h. 9) mengemukakan bahwa fungsi media 

pembelajaran diantaranya: (1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat visual; (2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera; 

(3) Penggunaan media pembelajaran secara dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik; (4) Memberikan 

rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik 

terhadap isi pelajaran; (5) Memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta 

didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. 

Fungsi media dalam proses pembelajaran cukup penting dalam meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran, utamanya membantu siswa dalam belajar. Metode 

dan media pembelajaran adalah unsur yang begitu penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. 
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2.1.4.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan haruslah sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. Menurut Sadiman (2009, h. 84) kriteria pemilihan media 

pembelajaran disesuaikan dengan: tujuan instruksional yang ingin dicapai; 

karakteristik siswa atau sasaran; jenis stimulus belajar yang diinginkan (audio, 

visual, gerak dan seterunya); keadaan latar atau lingkungan, kondisi setempat dan 

luasnya jangkauan yang ingin dilayani. 

Usman (2011, h. 32) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, antara lain: 

1. Alat-alat yang dipilih harus sesuai dengan kematangan dan pengalaman siswa 

serta perbedaan individual dalam kelompok; 

2. Alat yang dipilih harus tepat, memadai dan mudah digunakan; 

3. Harus direncanakan dengan teliti dan diperiksa terlebih dahulu; 

4. Penggunaan alat peraga atau media disertai kelanjutannya seperti diskusi, 

analisis dan evaluasi; 

5. Dan sesuai dengan batas kemampuan biaya. 

2.1.4.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Salah satu ciri media pembelajaran yaitu bahwa media mengandung dan 

membawa informasi atau pesan kepada penerima yaitu peserta didik. Berikut ini 

akan diuraikan jenis-jenis media pembelajaran. 

1. Media Audio 

Media pembelajaran berbasis audio adalah media pembelajaran yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan melalui indera pendengaran. Jenis media 
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pembelajaran berbasis audio ini, seperti media rekaman audio dan media 

radio. Media audio merupakan bentuk media pengajaran yang murah dan 

terjangkau serta penggunaannya tidak rumit (Sukiman, 2012, h. 154). 

2. Media Visual 

Media pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran yang 

menyalurkan pesan melalui indera penglihatan. Secara umum media ini 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu media grafis dan media cetak. Media 

grafis antara lain, seperti foto, gambar, sketsa, papan tulis dan globe. Media 

cetak seperti media transparansi (OHT) dan modul (Sukiman, 2012, h. 154). 

3. Media Audio Visual 

Media pembelajaran berbasis audio visual merupakan media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini dianggap baik dan menarik, 

sebab mengandung kedua unsur jenis media yaitu media audio dan media visual 

(Sanjaya, 2011, h. 211). Ditambahkan oleh Waryanto (2007, h. 6)  bahwa unsur 

audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui 

pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan siswa untuk dapat menerima 

pesan pembelajaran melalui bentuk visualisasi. 

Adapun pembagian dari media audiovisual terbagi menjadi 2 bagian yaitu:  

1. Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam 

seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, cetak suara. 

2. Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak seperti film suara dan rekaman video (Djamarah & 

Zain, 2010, h. 141). 
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Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa media audio visual yaitu 

media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar baik yang bergerak 

maupun diam. Media audio visual ini dapat digunakan dalam pembelajaran di 

sekolah guna memotivasi dan menarik minat siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. 

2.1.4.5 Pengertian Media Video Animasi 

Daryanto (2016, h. 87) menyatakan bahwa media video adalah segala 

sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikolaborasikan dengan 

menggunakan gambar bergerak secara sekuensial (berurutan). Sejalan dengan itu 

(Kadaruddin, 2016, h. 100) menjelaskan bahwa media video termasuk media 

audio-visual karena di dalamnya menampilkan unsur gambar dan unsur suara 

untuk menyampaikan informasi. 

Media video banyak digunakan untuk melengkapi keperluan, baik 

digunakan sebagai hiburan maupun sebagai media pembelajaran di sekolah, 

karena media ini dapat mengefisienkan waktu ketika proses pembelajaran, 

sehingga lebih memudahkan dalam menyajikan materi pelajaran (Asyhar, 2011, h. 

74). Ditambahkan oleh (Febriani, 2017, h. 11) bahwa media video merupakan 

media yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, karena dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

menggunakan media gambar saja. 

Media video dapat dikombinasikan dengan animasi guna memberikan 

kesan video lebih menarik lagi, memperjelas dan memperkaya informasi yang 

diberikan secara verbal, membangkitkan motivasi, semangat, dan mencegah 
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kebosanan siswa untuk belajar serta menambah variasi penyajian materi. Menurut 

(Asyhar, 2011, h. 74) animasi adalah teknik canggih membuat gambar lebih 

menarik atau hidup. Sedangkan menurut (Nugroho, 2011, h. 4) bahwa animasi 

dapat dikatakan sebagai sebuah tayangan yang memanfaatkan permainan dari 

perbedaan gerakan dari beberapa gambar yang sudah ada sehingga membentuk 

suatu ilusi gerakan yang dinamis dan hidup. Dengan proses-proses yang dilalui, 

gambar yang telah ada dan kemudian disatukan, sehingga menghasilkan sebuah 

gerakan yang alami. 

Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa media video animasi 

adalah salah satu media yang termasuk ke dalam media audio visual karena dapat 

menampilkan unsur gambar dan unsur suara, kemudian dikombinasikan dengan 

gambar animasi yang merupakan gabungan dari frame-frame gambar yang dibuat 

berbeda sehingga menghasilkan gerakan yang dinamis dan hidup. Penggunaan 

media video animasi dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik.  

2.1.4.3.1 Kelebihan dan Kelemahan Media Video Animasi 

Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing, begitu pula dengan media video 

animasi. Media video animasi dalam Jurnal Prisma Sains merupakan alat bantu 

pembelajaran yang dapat memberikan visualisasi materi. Melalui penerapan 

media video animasi proses pembelajaran akan lebih interaktif karena media 

menampilkan gambar yang dapat bergerak dan menimbulkan suara (Oktarini, 

Jamaluddin dan Bachtiar, 2017, h. 5).  
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Adapun kelebihan dari media video animasi ini diantaranya: 

1. Video pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dengan cara 

mengaksesnya di media soasial YouTube. 

2. Video dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan kapan pun jika 

materi yang terdapat dalam video masih relevan degan materi yang ada. 

3. Media yang simpel dan menyenangkan. 

4. Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dan membantu guru 

dalam proses pembelajaran. 

5. Memudahkan guru untuk menyajikan informasi mengenai proses yang cukup 

kompleks. 

6. Mampu menarik perhatian siswa sehingga meningkatkan motivasi belajarnya. 

7. Bersifat interaktif dan mandiri. 

Sedangkan kelemahan dari media video animasi ini diantaranya: 

1. Hanya dapat dipergunakan dengan bantuan media komputer dan memerlukan 

bantuan proyektor dan speaker saat digunakan pada proses pembelajaran di 

kelas 

2. Memerlukan biaya yang cukup besar untuk keperluan pembuatan video 

pembelajaran 

3. Memerlukan waktu yang cukup panjang pada proses pembuatan sampai 

terciptanya video pembelajaran 

4. Memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk 

mendesain video animasi yang dapat secara efektif digunakan sebagai media  

pembelajaran (Johari, Hasan dan Rakhman, 2014, h. 10-11).  



23 

 

2.1.4.3.2 Langkah- Langkah Penggunaan Media Video Animasi 

Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif 

dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada tiga langkah 

pokok yang dapat dilakukan yaitu persiapan, pelaksanaan/penyajian, dan tindak 

lanjut. 

1. Persiapan 

Persiapan maksudnya kegiatan dari guru yang akan mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

guru pada langkah persiapan diantaranya: membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran cantumkan media yang akan digunakan. 

Mempelajari buku pertunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan, 

menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam 

pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi serta peserta 

didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. 

2. Pelaksanaan/penyajian 

Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti: 

yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk 

digunakan. Jelaskan tujuan yang akan dicapai, jelaskan lebih dahulu apa yang 

harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran, hindari 

kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian/konsentrasi, 

dan ketenangan peserta didik. 
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3. Tindak Lanjut 

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta 

didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Disamping itu 

kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah 

dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya, diskusi, 

eksperimen, observasi, latihan dan tes (Hasan dkk., 2021, h. 122-123). 

  

2.2 Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Jais (2019) yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Model Siklus Belajar (Learning Cycle) 5E dengan Memanfaatkan 

Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPA di SD Negeri 18 Baruga”. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar IPA 

siswa yang belajar menggunakan model siklus belajar (learning cycle) 5E 

dengan memanfaatkan media audio visual lebih baik dari pada hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas IV SD 

Negeri 18 Baruga. Hasil ini dibuktikan dengan nilai rata-rata posttest hasil 

belajar IPA kelompok eksperimen yaitu 83,92, lebih tinggi dari nilai rata-

rata posttest hasil belajar IPA kelompok kontrol yaitu 58,92. Hal ini juga 

didukung dengan hasil uji-t data posttest pada kedua kelompok. Dari hasil 

uji-t diperoleh thitung > ttabel yaitu 7,136 > 2,010 dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2020) yang berjudul “Pengaruh Media 

Audiovisual Berbasis video Scientific Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Sistem Ekskresi Manusia di SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pretest sebesar 41,40 dan 

nilai posttest sebesar 84,80 pada kelas eksperimen. Sedangkan untuk kelas 

kontrol rata-rata nilai pretest sebesar 41,40 dan nilai posttest sebesar 72,80. 

Sehingga  dapat diketahui bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa yang 

diajar menggunakan media audiovisual berbasis saintifik mencapai rata-rata 

nilai 84,80 sedangkan siswa yang diajar tanpa menggunakan media 

audiovisual berbasis saintifik  mencapai rata-rata 72,80 dengan tingkat 

signifikan 95%. Hal tersebut menunjukan bahwa ada pengaruh penggunaan 

media audiovisual berbasis saintifik  terhadap hasil belajar siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  A. Asmah Tsur (2019), yang berjudul 

“Penerapan Media Virtual Powtoon dengan Recitation Method Terhadap 

Hasil Belajar Ditinjau dari Minat Belajar Peserta Didik Kelas VIII  SMPN 16 

Bulukumba”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa: peserta didik 

yang diajar dengan media virtual Powtoon dengan recitation method pada 

kelas VIII C memiliki hasil belajar yang baik, dimana antusias peserta didik 

besar saat penerapan media tersebut dan hasil belajar yang didapatkan juga 

baik. Penerapan media pembelajaran ini memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan media konvensional. Kemudian untuk 

hasil belajar peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi adalah baik 

dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki minat belajar rendah, 
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dimana saat pembelajaran peserta didik dengan minat rendah ini cenderung 

pasif dalam pembelajaran dan hasil belajarnya juga kurang baik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan media virtual Powtoon dengan 

Recitation Method berpengaruh baik terhadap minat belajar peserta didik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2017) yang berjudul “Efektivitas 

Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Pada Pembelajaran IPA Materi Pokok Pesawat Sederhana di MI Miftahul 

Huda Pakis Aji Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

media animasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji perbedaan rata-rata 

satu pihak yaitu pihak kanan, diperoleh thitung = 2,709 dan ttabel = 1,686. Karena 

thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa penerapan media animasi efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Basriyah dan Dwi Sulisworo (2018), 

yang berjudul “Pengembangan Video Animasi Berbasis Powtoon untuk 

Model Pembelajaran Flipped Classroom pada Materi Termodinamika”. The 

results of the assessment of 30 students as a trial of the feasibility of Powtoon 

video obtained results from the concept of video 81.62%, video as a reference 

material 86.27%, motivating students to study harder 82.35%, and video 

design 91.18%, from the feasibility results concluded that this media was 

categorized as feasible as a learning medium. Berdasarkan hasil penilaian 

dari 30 peserta didik secara keseluruhan yakni 85.35% dan dari validator 
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mendapatkan skor rerata 83.50% sehingga dapat dikatakan bahan ajar dengan 

video Powtoon ini layak digunakan ke siswa sebagai bahan ajar. Selain itu 

video animasi berbasis Powtoon ini juga dapat digunakan sebagai media 

untuk membuat video dari  materi lainnya. 

 Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang ada, peneliti dapat melihat 

persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

terletak pada hasil belajar, dan beberapa penelitian yang menggunakan media 

audio visual. Adapun perbedaannya terletak pada mata  pelajaran yang akan diteliti 

dimana pada penelitian ini fokus pada pembelajaran fisika, kemudian pada jenjang 

pendidikan yang akan dilaksanakan penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan 

pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan menggunakan media 

pembelajaran Fisika berbasis video animasi. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah sama-sama memanfaatkan media untuk memudahkan 

pendidik dalam memberikan pelajaran kepada siswa, sedangkan perbedaannya 

terdapat pada jenis media yang digunakan, jenis penelitian, tahun ajaran, jenjang 

pendidikan, lokasi penelitian hingga variabel penelitian. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang  penting.  Selanjutnya  menurut  Sugiyono,  kerangka  berfikir  merupakan 

sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang 
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telah  dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis  secara kritis dan sistematis, 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka 

berpikir  adalah  sintesa  tentang  hubungan  antar  variabel  yang  disusun  dari 

berbagai  teori  yang  telah  dideskripsikan.  Berdasarkan  teori-teori  yang  

telah dideskripsikan   tersebut,   selanjutnya   dianalisis   secara   kritis   dan   

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

diteliti. 

Sebelum diberi perlakuan pembelajaran, peneliti terlebih dahulu 

memberikan tes awal (pretest) untuk mengetahui hasil belajar (kemampuan awal) 

peserta didik. Lalu kemudian hasil pretest tersebut dianalisis. Setelah diperoleh 

data pretest, maka penelitian dilanjutkan dengan memberikan perlakuan 

menggunakan media video animasi pada materi gelombang mekanik. 

Selanjutnya, pada akhir pembelajaran diberikan posttest untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat penyerapan dan keberhasilan peserta didik. 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan media video ini diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Setelah selesai, kemudian dilaksanakan dianalisis data dan tahap 

terakhir adalah penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan maka kerangka berpikir 

tersebut dapat diilustrasikan dengan diagram berikut: 
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Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berpikir 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu: 

1. Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum perlakuan. 

2. Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan setelah perlakuan 

di kelas eksperimen dan kontrol. 

3. Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol  setelah perlakuan. 

Media pembelajaran fisika yang efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar 

Posttest Kelas Kontrol Posttest Kelas Eksperimen 

Pretest Kelas Eksperimen Pretest Kelas Kontrol Hasil Penilaian Awal 

Media Video Animasi Media Konvensional  

Survei Pendahuluan 

Identifikasi Masalah 

Hasil Penelitian 

Perlakuan 


